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Kto je pre Teba Ježiš Kristus?
· Prelúdium, privítanie
· Vianočný predspev
Liturg: Slovo stalo sa telom, haleluja,
Zbor: a prebývalo medzi nami, haleluja.
Liturg: Spievajte Hospodinu novú pieseň, lebo vykonal divné veci.
Zbor: Slovo stalo sa telom, haleluja, a prebývalo medzi nami, haleluja.
· Pieseň č. 41
1. Čas radosti, veselosti nastal požehnaný, / keď Spasiteľ, Vykupiteľ
narodil sa z Panny; / v mestečku Betleme v jasličkách na slame /: leží
malé Pacholiatko na zime. :/
2. Čo sme všetci ľudia hriešni túžobne čakali, / to anjeli pre svet celý
mocne zvestovali; / a preto plesajme, spolu sa radujme, /: Pacholiatko –
Nemluvniatko vítajme. :/
3. Spasiteľu, nebies Kráľu, Pane náš Ježiši, / z čistej Panny narodený,
Poklad náš najdrahší, / Kriste náš, Pane náš, skloň sa k nám ako Pán, /: a
z milosti do radosti uveď nás! :/
· Slávnostná sláva
Liturg: Sláva na výsostiach Bohu.
Zbor: /: Sláva na výsostiach Bohu. :/ na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!
/: Sláva na výsostiach Bohu. :/ na zemi pokoj. Amen.

· Pozdrav, modlitba, spievaný žalm: Ž 96, 1-3. 10-13
· Pieseň č. 48
1. Narodil sa Vykupiteľ, celého sveta Spasiteľ, / ľud Boží nad tým dnes
plesá, / radujme sa, veseľme sa!
2. Proroci Ho zvestovali, / otcovia si Ho žiadali, / a kráľovia vyčkávali; /
radujme sa, veseľme sa!
3. Boh splnil, čo sľúbil nám, / prišiel Syn Boží, Kristus Pán,/ aby nás z
hriechov vykúpil / a život večný navrátil.
4. Za ten dar ceny nesmiernej, / vďačnosti našej pieseň znej / Tebe, náš
Bože v nebesiach! / Radujme sa, veseľme sa!
·
·
·
·

Kázeň: L 2, 15-18, modlitba, požehnanie
Prelúdium / hudobný vstup
Áronovské požehnanie
Pieseň č. 52, 1. verš

1. Ó kresťania, poďme, radostne plesajme / a postojme pri jasliach v
Betleheme. / Dieťatko, ajhľa, nám sa narodilo: / ó, pozdravme Ho vrúcne,
ó, pozdravme Ho vrúcne, / veď pokoj, radosť, spásu nám prinieslo.

Služby Božie na prelome rokov 2021-2022:
(Netreba sa vopred prihlasovať)
31.12.2021
piatok
1.1.2022
sobota
2.1.2022
nedeľa
6.1.2022
štvrtok
9 9.1.2022
N nedeľa

17:00 – Silvestrovské Služby Božie
10:30 – Služby Božie na Nový rok
10:30 – Služby Božie na Nedeľu po Novom roku
10:30 – Zjavenie Krista Pána mudrcom
10:30 – 1. nedeľa po Zjavení

